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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
EMOIGUZU, JAUNA, ogia jateko 
bizitza-indarra zuri jarraitzeko. (bis) 
 
 1 Jesus zeu zaitugu bideko janari 
gure bizitza osoan arnas eta argi. 
 
 2 Emoiguzu, Jauna, bizitza indarra 
lagunak maitatzeko bihotzeko garra. 
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Damu-otoitza 
Jesusek bere burua egintzetan erakusten deus-
kun arren, guk, behar bada, beragan ez dogu 
bilatzen berak emon gura deuskunik, beste gau-
zaren bat baino. Damuturik autortu daigun: 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaren erreinua iragarten 
dauan berbea zarana, erruki, Jauna. 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaren erreinua gauzatzen 
dauan egintza zarana, Kristo, erruki. 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaren erreinuko langile egi-
ten gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Aukerea emoten deusku Jesus Jaunak bere es-
kutik Aita/Ama Jainkoari gure beharrizanak aur-
kezteko. Izan daiguzan gogoan gureak eta ingu-
rukoenak ere: 
 
—Elizearen alde: Jainko Semearen Pazko ma-
haira behartsuak deitu daizan, han esku hartuz 
munduko zuzentasuna eta alkarrenganatzea in-
dartu daizan, eskatu deiogun Jaunari. 
 
—Gure Gizartean bazterkuntzea, zuzengabeke-
ria, bortxaketea eta morrontza sufritzen dabe-
nen alde: euren egoeratik askatasunezko, duin-
tasunezko eta pozezko egoerara azaleratu dai-
tezan, eskatu deiogun Jaunari. 
 
—Krisi egoera honetan etekinik handienaren bila 
dabilzanak eta diru- eta ondasun-egarria baz-
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Zintzoa da Jauna bere bide guztietan, 
leiala egintza guztietan. 
Bertan dago Jauna dei egiten deutsoenekandik, 
benetan dei egiten deutsoen guztiekandik. R/. 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jainkoaren gurtza gizakiaren ona bilatzea da. Horretaraxe 
ulertzen dau profeteak, eta holantxe gauzatzen dau, askok 
holan ulertu ez arren. 
 
Erregeen bigarren liburutik   (2 Erg 4, 42-44) 
 
Egun hareetan, Baal-Xalixako gizon bat etorri zan, Eliseo 
Jainkoaren gizonari lehen-frutuak ekarriz: hogei garagar-opil 
eta gari barria bere zakutoan. Eliseok esan eban: «Emon jen-
teari, jan dagien». Morroiak erantzun eutsan: «Zer da hau, 
ostera, ehun gizonentzat». 
Baina Eliseok barriro: «Emon jenteari, jan dagien, hauxe 
dino-eta Jaunak: "Jango dabe, eta sobera geldituko da"». Ba-
natu eban, beraz, morroiak ogia jentearen artean, jan eben 
eta sobera gelditu zan, Jaunak esan eban lez. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Bakotxak bere burua agertuazo edo salbatu gura dogunok ez 
dogu ulertu oraindino Jainkoaren Espirituak alkartu egin 
gura gaitula eta alkarren zerbitzuan jarri. Ondo jatorkuz 
Paulo apostoluaren berbok. 
 
 
San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik   (Ef 4, 
1-6) 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: ondo etorri urtean zeharreko 17. 
domeka honetako liturgia ospatzera. 
Gogoan izango dogu hauxe: Jesus ezagutzeko 
era bat baino gehiago dagozela. 
Jesusen bila dabilzan danak dabilz arrazoi berak 
bultzaturik? Ezetz dirudi. Batzuk osasun eske 
hurreratzen jakoz; beste batzuk, gose diralako, 
ogi-eske; beste batzuk bere ahotik urteten 
dauan berba salbagarri bila; beste batzuk ezau-
garriak edo mirariak egiten dauzelako; beste ba-
tzuk buruzagi bila, eta errege bihurtu gura 
dabe… 
Geure artean ere arrazoi ezbardinak egon daite-
kez… Baina zer gura dau Jesusek? Hurreratu ga-
kiozala berak esan eta emon gura deuskunetik 
ezagutzera. 
Lagunduko deusku horretan gaurko Liturgiak. 
Aprobetxatu daigun. 
 
Sarrera-abestia 
 
Hemen gaituzu, Jauna, ogiaren eske, 
bizi behar honetan ahuldu bait gintezke. 
Zure gorputz santua hartu nahi genduke: 
zu barik bizitzerik ezingo genduke. 
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3 Zu jatean emon poztasun gogoa 
hobeak izateko gurari sendoa. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Jainko Jauna: arazoetan baino ez dogu joten zugana 
eta arazoak zeuk konpondu deiguzuzala eskatzeko, 
edo osasuna eta ondasunak eskatzen deutsuguz 
horreexek izango doguzalakoan lagunik onenak. 
 
Eta zein bestelako gauzea erakusten deuskuzun 
zeure Seme aukeratu eta maitearengan! 
Pazko pozetik eta zeure hurtasunetik dinoskuzu 
gure apaltasuna eta zure handitasuna alkartuz 
edozein arazori egin geikeola aurre. 
 
Erabil daiguzala ondasunak ez geure lez,  
    hartutako lez baino; 
jakin daigula behartsuekaz banantzen 
eta senidetasun giroa eraikitzen 
hortxe dagoalako arazo guztien urtenbidea. 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
 
Amen. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
 
Erantzun salmoa 

 
 

R/. Zabaltzen dozu zure esku hori, Jauna, 
eta asea emoten deuskuzu. 

 
Goratu zagiezala, Jauna, zeure sorkari guztiek, 
bedeinkatu zeure fededunek; 
aitatu begie zure erregetza ospetsua, 
Berba egin begie zure ahalmenaz. R/. 
 
Zuri begira dagoz danak zain, 
eta Zuk emoten deutsezu jaten euren sasoian; 
zabaltzen dozu eskua, 
eta bizidun guztiak ondoguraz dozuz asetzen. R/. 

—   9   — 

tertu daien, eta senideenganako ardurara eroan 
daizan Jesus Jaunaren Espirituak, eskatu deio-
gun Jaunari. 
—Zorra ordaindu ezinik dagozan herrialdeen 
alde: parkatu dakien zorra eta euren duintasuna 
berreskuratzen lagundu dakien, eskatu deiogun 
Jaunari. 
—Eukaristiaren mahaira hurreratzeko aukerea 
dogunok bertan ikasi daigun daukaguna esker-
tzen, alkarbanantzen eta Jainkoa aintzaltzen, 
eskatu deiogun Jaunari. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
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Senideok: Nik, Jaunagaitik preso nagoan honek, eskatzen 
deutsuet, bizi izan zaitezela hartu dozuen bokazinoari jago-
konez. Izan beti apal, otzan eta jasankor, alkar maitekiro 
eroanez. Ahalegindu zaiteze Espirituak sortzen dauan batasu-
nari eusten, bakearen lokarriz. 
Bat bakarra da gorputza eta bat bakarra Espiritua, Jainkoak 
egin deutsuen deiari jagokon itxaropena ere bat bakarra dan 
lez. Bat bakarra Jauna, bat bakarra sinismena, bat bakarra 
bateoa; bat bakarra guztien Jainkoa eta Aita, guztien gaine-
tik dagoana, guztien bidez diharduana eta guztiekan bizi 
dana. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Joan ebanjelariak hainbeste aztarna itziko 
deuskuz Jesus ezagutzeko eta gure ameskerie-
tatik urten ahal izateko. Egin deiogun harrerea 
ebanjelioari Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 6, 1-15) 
 
Aldi haretan, Galilea edo Tiberiadeseko itsasoz 
bestaldera joan zan Jesus. Jentetza handia joa-
kon ondotik, ikusten eben-eta zelako ezauga-
rriak egiten ebazan gaixoengan. 
Jesus, orduan, mendira igon eta han jesarri zan 
bere ikasleekin. Hurrean zan Pazkoa, juduen jai 
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nagusia. Jesusek, jende asko etorkola ikusirik, 
esan eutsan Feliperi: «Non erosiko dogu ogia ho-
nei jaten emoteko?» (Zirikatzeko esan eutsan 
hori, ondo ekian-eta Berak zer egin behar eban). 
Felipek erantzun eutsan: «Berrehun denarioren 
ogia ez litzateke nahikoa, bakotxak apur bat 
izateko». 
Ikasleetako batek, Simon Pedroren anaia Andre-
sek, esan eutsan: «Bada hemen bost garagar-ogi 
eta arrain bi dituan mutiko bat; baina zer da 
hori horrenbesterentzat?» Jesusek jentea jesa-
rriazoteko agindu eutsen ikasleei. Bedar ederra 
zan leku haretan eta danak jesarri ziran. Bost 
milaren bat gizonezko ziran. 
Jesusek ogiak hartu eta, esker oneko otoitza 
esan ondoren, jesarritakoen artean banatu eba-
zan, eta era berean arrainak ere, gura adina. 
Ase ziranean, Jesusek esan eutsen ikasleei: 
«Batu egizuez hondarrak, ezer galdu ez daiten». 
Batu ebezan, bada, eta hamabi otzara bete 
ebezan bost garagar-ogietatik jan ebenek itzi-
tako hondarrez. 
Jenteak, orduan, Jesusek egindako ezaugarria 
ikusirik, honan inoan: «Hauxe da, benetan, 
mundura etortekoa zan profetea». Jesusek, os-
tera, errege egiteko indarrez eroan nahi ebela 
oharturik, mendira alde egin eban barriro Berak 
bakarrik.  

Jaunak esana 
 


